TISKOVÁ ZPRÁVA
Nadační fond pomoci rozjíždí projekty pomocí crowdfundingu, částku znásobí
zlatým řezem.

Nadační fond pomoci otevírá dveře novému fungování dárcovství v České republice.
Projekty, které jsou otevřené na webových stránkách fondu, může každý dárce podpořit
klasickou formou crowfundingu. Nadační fond pomoci navíc každou vybranou částku znásobí
tzv. zlatým řezem, tedy násobkem 1,618. Znamená to, že ke každé stokoruně přidá 62 korun.
Celková částka tak může být vybírána po menších částkách a delší dobu. Na poli fungování
neziskových organizací je Nadační fond pomoci první, který vybrané částky na jednotlivé
projekty tímto způsobem násobí.
„Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech zájem o dobrou věc, o zajímavé projekty, které se
jim snažíme nabídnout. Crowdfunding je moderní forma, která může lidi zaujmout. O tom, že
se nám to daří už nyní, svědčí i fakt, že se nám za 6 měsíců podařilo pomocí crowdfundingu
vybrat téměř půl milionu korun,“ říká ředitel Nadačního fondu pomoci Čestmír Horký.
Nadační fond pomoci se snaží vystihnout v každém příběhu jeho originalitu, ale také vysvětlit
lidem, že právě na tento konkrétní projekt má cenu přispět. Kromě individuální pomoci
fyzickým osobám uvedl už Nadační fond pomoci několik dlouhodobých projektů.
Crowdfundingovou kampaní se letos rozhodl podpořit i Projekt Šance, který pomáhá dětem
ulice. V minulých letech přispíval konkrétní částkou, letos se pomocí crowdfundingu snaží
vybrat téměř 290.000 korun.
Přestože crowdfunding může vypadat jako snadný způsob jak podpořit projekty a vybrat na
ně peníze, realita je složitější. „Rozhodně nestačí projekt umístit na webových stránkách a
žádat lidi o peníze. Musí zasáhnout zainteresovanou skupinu – komunitu, které je blízký.
Nejde totiž o to oslovit co největší počet lidí, ale oslovit ty pravé. Tento model je pak
udržitelný. Projekt se takto dostává lidem blíž a pod kůži, vzbuzuje u nich další zájem a stává
se jejich součástí. Navíc takových komunit může být nespočetně, stejně jako je nespočetně
našich zájmů.“
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